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जादगूार आजी राहत असलेल्या कॅलब्रिया या लहानशा गावात ववशेष 
काहीि घडत नसे. ननदान, अँथनीने आजीच्या जादचू्या पास्ताच्या 
हंडीच्या मागे लागणे सोडून ददल्यापासून तरी सवव काही शांत होत.े

गावातल्या बेकरी मालकािी मुलगी बांबोलोना आता जादगूार होण्याि े
शशक्षण घेत होती. आजी जे काही सांगेल त ेती लक्ष देऊन ऐकत असे. 
ती काही अँथनीसारखी नव्हती. अँथनी कोणाि ेकाहीि ऐकत नसे. 
बांबोलोना सवव काम व्यवस्स्थत करत असे. म्हणून जादगूार आजीच्या 
टेकडीवरच्या लहानशा घरात सवव काही सुरळीत िालले होत.े



एक ददवस आजीला एक पत्र आले. टेकडीच्या पलीकडल्या गावात 
राहणाऱ्या जादगूार आमेशलयाि ेत ेपत्र होत.े त्यात शलदहले होत:े
“विय आजी,
मला तुम्हाला भेटायला यायि ेआहे. पुढच्या आठवड्यात येऊ का? मला 
जरूर कळवा.
स्नेहपूववक - जादगूार आमेशलया. ”

आजीने आमेशलयाला लगेि उत्तर पाठवले की लवकरात लवकर जरूर या.
अँथनी आणण बांबोलोना दोघांनी आजीला घरािी साफसफाई करायला 
मदत केली. त्यांनी छान केर काढला, सवव काही पुसून िकािक केले, 

स्वच्छ िादरी घातल्या.

आजी त्यांना म्हणाली, “आजकाल माझ्याकड ेकोणीि पाहुणे रहायला 
येत नाहीत. असे कोणी रहायला आले तर बरेि आहे. हो, आणण 
अँथनी, जादगूार आमेशलया इथे असताना नीट वाग बरं का.”

“हो, आजी, मी इतका िांगला वागेन की तुला वाटेल, हा अँथनी नाही, 
हा तर दसुराि कोणीतरी आहे!” अँथनी म्हणाला.
“त ेपादहल्यावर कळेलि!” बांबोलोना हळूि आजीच्या कानाशी जाऊन 
म्हणाली.
“िूप! आता तू पण शहाण्यासारखी वाग,” आजीने नतला हळूि म्हटले.



जादगूार आमेशलया टेकडीवर पोिली तशी म्हणाली, “नमस्कार, नमस्कार!”
“माझी लाडकी मैत्रीण आली! ये, ये, आत ये ना!” आजी म्हणाली.

मग त्या दोघी शेजारी बसून गप्पा मारू लागल्या. बांबोलोना दारात 
येऊन उभी राहीपयतं त्या दोघींि ेहसणे आणण गप्पा मारणे िालू होत.े
“िल आमेशलया, बांबोलोनाने आपल्यासाठी छान जेवण केले आहे. आता 
आपण जेवून घेऊया,” आजी म्हणाली.



दसुऱ्या ददवशी सकाळी आजी नेहमीिमाणे कामाला लागली. 
गावातले लोक आपल्या मुलींिी लग्ने जुळवण्यासाठी, डोकेदखुी 
बरी करून घेण्यासाठी, िहेऱ्यावरि ेडाग आणण तीळ काढून 
घेण्यासाठी आणण अशाि कामांसाठी आजीकड ेयेऊ लागले.

आमेशलयाने उपिारासाठी आलेल्या लोकांिी लांबलिक रांग पदहली.
“असं आहे का!” ती अँथनीला म्हणाली.
“आजीकड ेखूपि लोक आले आहेत. नेहमी असेि असत ेका?”
“हो. कधी कधी तर याहूनही अचधक गदी आणण गडबड असत!े” अँथनीने 
उत्तर ददले.

“अरे बापरे! ही तर अजूनही जुन्या पद्धतीनेि काम करत ेआहे की!” 
आमेशलया स्वतःशीि म्हणाली. “मला आता काही तरी करावेि लागेल!”



दसुऱ्या ददवशी आमेशलया आपल्या गावी परत जायला ननघाली. “बरंय, 

आजी , मी येत.े अच्छा बांबोलोना, बाय अँथनी.” असा सवांिा ननरोप 
घेऊन आमेशलया टेकडीवरून खाली उतरू लागली.
“ अच्छा, बाय,” नतघांनीही नतला ननरोप ददला.

आठवड्यानंतर, एक ददवस बकऱ्यांना िारा देत असताना अँथनीने सहज 
डोंगराच्या बाजूला पदहले, तर त्याला बऱ्यािशा गाड्या आपल्या गावाकड े
येताना ददसल्या. “बांबोलोना, इकड ेये, हे बघ…”

“अरे, खरंि की… ही तर जादगूार आमेशलया ददसत ेआहे. ती इकड ेकाय 
करत ेआहे?”

“िल, आपण आजीला वविारूया,” अँथनी म्हणाला.
“नको. आपणि खाली जाऊन पाहूया.” आणण त ेदोघे टेकडीवरून खाली गेले.



त ेलगेि परत आले.
“आजी, आजी,” पळत आलेल्या अँथनी आणण बांबोलोनान ेदमही न 
खाता हाका मारायला सुरुवात केली.
“अरे बाळांनो, असं झालं तरी काय?” आजीने वविारले.
“तुला तर कल्पनाही करता येणार नाही. हे बघ, वाि!” बांबोलोनाने 
एक जादहरात आजीला ददली.

“ठीक आहे, मला वाटतं आपल्याला काळजी करायिं काहीि कारण नाही,” 
आजी म्हणाली.



पण आजीिा अंदाज िुकला.

हळू हळू गावातले लोक जादगूार आमेशलयाकड ेजाऊ लागले.
नतथे गेल्यावर सगळयांना शमठाई आणण कॉफी शमळायिी. आणण खरंि 
नतच्याकड ेअद्ययावत शास्त्रीय उपकरणे होती. तऱ्हेतऱ्हेिी यंत्रे 
ननरननराळया गोष्टी करायिी. नतच्या दारातली लोकांिी रांग रोज वाढू 
लागली. जादगूार आजीला आता स्पधाव ननमावण झाली होती.

अखेर एक ददवस आजीकड ेकोणीि आले नाही. आणण अनेक ददवस तसेि 
होत रादहले. ब्रबिारी आजी!
तीन आठवड ेअसेि गेल्यावर आजीने अँथनी आणण बांबोलोनाला म्हटले,

“हे पहा, बाळांनो, आता माझ्याकडि ेपैसे संपले आहेत. आता मी तुम्हाला 
पगार देऊ शकणार नाही. आणण आता तर इथे काही कामही नाही. आता 
तुम्ही गावात दसुरीकड ेकाही तरी काम शोधा.” आणण जादगूार आजी घरात 
गेली.



दसुऱ्या ददवशी सकाळी बांबोलोना नेहमीिमाणेि आजीकड ेआली.
“आजी, माझ्या बाबांना बेकरीत मदतीसाठी कोणी तरी हवेि होत.े 
म्हणून मी त्यांना मदत करायला जाईन. शशवाय आठवड्यातले काही 
ददवस मी तुला पण मदत करायला येईन. त्यात काहीि अडिण नाही.”

“माझी शहाणी बांबोलोना, खरंि ककती गोड आहेस गं तू! 
पण मग अँथनीिं काय?” जादगूार आजीने वविारले.
“तो बघ, आलाि तो!” बांबोलोना म्हणाली.

“आजी, बांबोलोना, तुम्हाला मादहत आहे का? मला आता नवे काम शमळाले आहे!” 
अँथनी आनंदाने हसत हसत म्हणाला.
“त्यािा एवढा काही आनंद व्हायला नको हं!” बांबोलोना जरा रागानेि म्हणाली.
“असू दे गं. अरे अँथनी, पण काम काय आहे ते तर सांग.” आजी म्हणाली.
“मी जादगूार आमेशलयाकड ेकाम करणार आहे!”
“काय… तू… !” बांबोलोना िांगलीि रागावून म्हणाली.
“ अगं, थांब. जरा ऐक तरी…” अँथनी चिडून म्हणाला.
“खरं आहे. बांबोलोना जरा ऐकून तरी घे,” आजी म्हणाली. “मला वाटतं अँथनी, 
हे फार छान झालं. कधीपासून जाणार आहेस?”



“आजपासूनि, आजी. आता मला ननघायला हवं. मला आशीवावद दे.” अथँनी 
म्हणाला आणण पळत पळत टेकडी उतरू लागला.
“गुड लक!” आजी म्हणाली.
“हा असा कसा आहे! कृतघ्न कुठला! त्याला काहीि कसं वाटलं नाही…” 

बांबोलोना रागाने पुटपुटत रादहली.

“वा अँथनी! मला तुझी खूपि मदत होत ेआहे!” जादगूार आमेशलया 
म्हणाली, कारण ती सांगेल त ेसवव काम अँथनी व्यवस्स्थत करत होता.

त्याने लग्न जुळवण्याि े
यंत्र स्वच्छ पुसून ठेवले.

डाग काढण्यािा लेप 
बाटल्यांमध्ये भरून ठेवला.

केस दाट करणारे तले िुलीवर िांगले उकळून ठेवले.



एक ददवस सकाळी जादगूार आमेशलया अँथनीला म्हणाली, “हे बघ अँथनी, 
आपला व्यवसाय आता िांगला बहरला आहे. मला वाटतं की लोकांना आपल्या 
अद्ययावत पद्धती आवडतात, आपलं डोकेदखुी घालवणारं यंत्र तर फारंि 
आवडत.ं तू आता इथे काही आठवड ेकाम करतो आहेस. तवे्हा आता
डोंगरापलीकड ेजाऊन मी माझी रादहलेली यंत्रसामग्री घेऊन लवकरि परत 
येईन. तोपयतं इथलं काम तू एकट्याने संभाळायिं आहेस. आता इथे बस 
आणण मी काय काय करायिं त ेतुला समजावून सांगत ेत ेनीट लक्षात ठेव.”

अँथनी खूष झाला. आता सवव काही त्याच्या हातात होत.े



पदहल्या ददवशी त्याने लग्न जुळवण्याि ेयंत्र उलट्या ददशेने कफरवले.
दसुऱ्या ददवशी त्याने डाग काढण्यािा लेप आणण 
केस दाट करणाऱ्या तलेािा गोंधळ केला.



सगळा काही गोंधळ होत होता. नतसऱ्या ददवशी गावाि ेमेयर स्वतः आले.
“नमस्कार, मेयर साहेब. मी आपल्यासाठी काय करू? ”

“अरे अँथनी, माझं डोकं भयंकर दखुतंय. आमेशलयाि ेयंत्र त्यासाठी फारि 
िांगले आहे. त ेलवकर माझ्या डोक्याला बांध बघु,” मेयर म्हणाले.

अँथनीने डोकेदखुी बरी करणारे यंत्र लावून मेयरना खुिीवर बसवले आणण 
त ेकसे सुरु करायि ेत्यािी मादहती तो वािू लागला. त्यासोबतच्या 
आकृत्या त्याने पदहल्या, पण त्या फारि गुंतागुंतीच्या होत्या. (शशवाय 
त्या सगळया उलट्या होत्या!)



दसुऱ्या ददवशी सकाळी गावातले सगळे लोक जादगूार आजीच्या 
दाराबाहेर रांग लावून उभे रादहले. मेयर सवांच्या पुढे होत.े

“बांबोलोना, लवकर जा आणण अँथनीला बोलावून आण. आपल्याला 
त्यािी गरज पडणार आहे.” आजीने बांबोलोनाला गडबडीने सांचगतले.



जादगूार आमेशलया गाडयांमधून आपले सामान घेऊन टेकडीवर 
पोिली, तवे्हा गावातले सगळे लोक वेशीवर नतिी वाट पहात होत.े

मेयर पुढे होऊन जादगूार आमेशलयाला म्हणाले, “आम्हाला आमच्या जुन्या 
पद्धतीि आवडतात असे आमि ेसवांि ेएकमत झाले आहे. आमिी 
जादगूार आजीि आमच्यासाठी योग्य आहे आणण ती आमच्यासाठी पुरेशी 
आहे. तू वाईट वाटून घेऊ नकोस.”



“नमस्कार आमेशलया. ये. इथे तुझं जमलं नाही म्हणून मला वाईट वाटतं,” 
आजी म्हणाली.
“नमस्कार आजी. खरं म्हणजे मलाही आश्ियव वाटतं आहे. सगळं कसं 
छान िाललं होतं. तुझ्याकड ेअसताना अँथनी तुला त्रास देत असे त ेमला 
मादहत आहे, पण मला मात्र तो फार छान मदत करत असे. त्याच्याशशवाय 
तर मी काहीि करू शकले नसते,” आमेशलया म्हणाली.
आजी हसून म्हणाली, “हो तर. त्यािी खूपि मदत होती!”



समाप्त


